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ДОПУНСКИ МЕТЕОРОЛОШКИ БИЛТЕН  

ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ (ЛОК.) 07.04.2022. (11.00) 

 

Рана најава: Погоршање времена 09 априла уз јак, на ударе олујни вјетар, 
падавине, захлађење, а као њена последица снијег и могућност 
формирања снијежног покривача.  
 
У недељу вече (10 април) очекује се разведравање и у ноћи ка понедјељку 
и у понедјељак ујутру јавиће се мраз. 
  
Основне информације о предстојећим најавама могу се наћи у редовном билтену, који ћу 
овдје дати, уз карте и просторну расподјелу снијежног покривача у недјељу ујутро, те 
просторну расподјелу минималне темпертуре у ноћи и пред јутро у понедјељак (11 април 
2022). 
Ако се прогноза буде одвијала по овом сценарију, Упозорење ћемо издати у суботу 09. априла 
за снијег и недјељу 10. априла за агрометеорологију. 
Прогноза максималног удара вјетра за 09 април 2022: 
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Прогноза висине снијежног покривача 10 априла 2022 у 08 часова: 

 
 
Прогноза минималне температуре 11 априла у 04:00 часова по локалном времену: 

 



 

 
 
  
ПРОГНОЗА ВРЕМЕНА ЗА НАРЕДНА ТРИ ДАНА 
У субота (09.04.): Приближавање и продубљавање висинске долине са запада уз промјену 
адвекције од топле на хладну. Ујутру и пријеподне претежно до потпуно облачно , на југу са 
сунчаним интервалима. Током дана јаче наоблачење са запада уз јак јужни вјетар. Почеће да 
пада киша на западу и сјеверу а затим у централном појасу и на југу. При проласку фронта увече 
и у ноћи са сусњежицом и снијегом прво на сјеверу а затим централном појасу. До јутра у 
планинском појасу умјерен снијежни покривач а понегдје и мањи снијежни покривач у нижим 
предјелима. Минимална температура ваздуха на сјеверу од 11°С до 14°С, у вишим предјелима 
и централном појасу од 4°С до 8°С. Максимална температура ваздуха од 18°С до 23°С, на сјеверу, 
сјевероистоку и југу, у вишим предјелима и истоку од 8°С до 13°С. Послеподне јаче захлађење 
на западу, па у ноћи негативна температура у планинама тог региона а затим и на истоку до 
јутра. 
У недјељу (10.04.): Утицај висинске долине са запада уз притицање хладнијег ваздуха и 
скретање струјања на сјеверозападно. Ујутру и пријеподне претежно до потпуно облачно , на 
југу са сунчаним интервалима. Слаба киша на сјеверу и сјевероистоку, те нижим предјелима на 
истоку. У осталим предјелима са слабом сусњежицом и снијегом. На сјеверозападу и југу суво. 
Током дана облачно са слабим падавинама снијега у планинама и кише на југу и истоку. Биће 
услова и за пљускове кише и снијега, те престанак падавина на западу, сјеверозападу и сјеверу. 
Према вечери у већини предјела суво, а на западу и сјеверу разведравање. Поново хладније, 
посебно у планинском појасу. Минимална температура ваздуха на сјеверу од 1°С до 5°С, на југу 
и пар степени виша, у вишим предјелима и централном појасу од -4°С до 0°С. Максимална 
температура ваздуха од 5°С до 10°С, на сјеверу, сјевероистоку и југу, у вишим предјелима и 
истоку од -2°С до 1°С. Увече уз присуство хладног ваздуха и разведравање, условиће у ноћи 
негативну температура у планинама и јачи мраз, а на сјеверу слаб мраз или температуру око 
нуле. 
У понедјељак (11.04.): задња страна висинске долине уз сјеверозападно струјање, пораст 
геопотенцијала и промјену адвекције од хладне на топлу. У ноћи умјерен до јак мраз у 
планинама, слаб у нижим предјелима. Ујутру и пријеподне с малом до умјереном облачношћу, 
на истоку претежно облачно, гдје у планинама још може провијавати снијег. Током дана 
промјењљиво облачно уз сунчане интервале и сунчано вријеме те пораст температуре.  
Минимална температура ваздуха на сјеверу од -2°С до 2°С, на југу и пар степени виша, у 
планинским предјелима од -9°С, у централном појасу  до -5°С. Максимална температура ваздуха 
од 7°С до 12°С, на сјеверу, сјевероистоку и југу, у вишим предјелима и истоку од -1°С до 4°С. 
 
Дежурни синоптичар: Игор Ковачић, дипл.метеоролог 
 


